Lærer med hjerterum og høje ambitioner
Vil du være med til at undervise på en skole med engagement, holdånd, høje mål og kolleger, der hver dag gør en
forskel i børnenes liv?
Vi søger en uddannet lærer fuld tid med viden om talepædagogik til vores talehøreafdeling på Baltorpskolen.
Din primære opgave bliver dansk, billedkunst og understøttende undervisning i vores lille 1.-2.TH samt varetagelse af
tale-høre-undervisningen i klassen. Desuden skal, du sammen med din teammakker, der også er matematiklærer m.v. i
klassen, deles om klasselæreropgaven. Du vil få holdtimer i klassen således, at du og din teammakker kan skabe et
udviklende læringsmiljø sammen.
TALEHØREAFDELINGEN – OG DIG
Talehøreafdelingen er en afdeling, der består af to tilbud; et skoletilbud for elever med talevanskeligheder og et tilbud for
elever med høretab. Vi blander de to elevgrupper, da vi arbejder ud fra samme arbejdsgrundlag. Vores arbejdsgrundlag
er et stærkt fokus på elevernes sproglige udvikling. Vores mål er at alle elever udvikler et godt talesprog i den tid de går i
vores afdeling. Vi arbejder med totalkommunikation og understøtter vores undervisning visuelt og med høj differentiering.
Vi arbejder på at være så tæt på almenmiljøet som muligt og er en stor del af det daglige liv i almenmiljøet. Vi har høje
forventninger til både elever og hinanden, så vores elever bliver så dygtige som muligt mens de går i vores tilbud.
Eleverne modtager undervisning efter folkeskoleloven og har derfor helt de samme fagrækker med de samme faglige
krav som folkeskoleloven og klassetrinnet foreskriver.
Den klasse, du skal være klasselærer i består af 7 elever i 1.-2.klasse. Der er både tale- og høreelever i klassen. Flere af
eleverne har dyspraksi og andre har ikke noget talesprog. Kendetegnende for målgruppen er, at elevgruppen har
massive sproglige vanskeligheder. Du skal derfor være skarp på det logopædiske område og have lyst til at arbejde med
denne børnegruppe. Vores lærere, der varetager tale-høre-undervisningen mødes én gang om ugen, hvor der er
mulighed for sparring og videndeling.
Eleverne er nysgerrige og videbegærlige, men mangler dig. Vi har et godt skolehjemsamarbejde, der er præget af tillid
og tæt kommunikation om barnets udvikling.
Vi bruger Meebook som digital læringsplatform.
LEDELSE TÆT PÅ
Som led i Ballerup Kommunes nye ledelsesstruktur er vi én distriktsskoleleder, én administrativ leder og ni pædagogiske
ledere på Baltorpskolen. Det betyder, at du som lærer hos os får en tæt relation til din leder og løbende mulighed for
observation og feedback på din undervisning. Arbejdstiden for lærere her på Baltorpskolen indebærer 33 timers fleksibel
tilstedeværelse, og en fuldtidslærer underviser max 25 lektioner om ugen. Der er reduktion i undervisningstid for
nyuddannede.
LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den
forhandlingsberettigede organisation
Du skal vedhæfte dit lærereksamensbevis til ansøgningen.
YDERLIGERE INFORMATION
Lyder det umiddelbart, som om det kunne være noget for dig, vil vi meget gerne høre fra dig. Kontakt os endelig for
nærmere information. Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til konstitueret leder af Talehøreafdelingen Kirsten Møller
Ørberg på mail krbe@balk.dk eller telefon 2160 4953 eller distriktskoleleder Kirsten Reiser Weiland på
mail kirw@balk.dk eller på telefon 2497 3008.
ANSØGNINGSFRIST: 21. JANUAR 2018
Samtaler afholdes i uge 5
Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.

